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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 892/2010
af 8. oktober 2010
om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003
(EØS-relevant tekst)

stoffer på den ene side og de produkter, der er
omhandlet i fortegnelsen over fodermidler på den
anden side, kan der udledes en række kriterier for klas
sificering af produkterne som fodermidler, fodertilsæt
ningsstoffer eller andre produkter. Nyttige kriterier i
forbindelse med denne differentiering af produkterne er
bl.a. produktions- og forarbejdningsmetode, standardise
ringsniveau, homogenisering, renhed, kemisk definition
og anvendelsesmetode. For at skabe konsekvens bør
produkter med ens egenskaber klassificeres i samme kate
gori. For produkter, for hvilke der har været tvivl om,
hvorvidt de var fodertilsætningsstoffer, er der foretaget en
undersøgelse under hensyntagen til ovennævnte kriterier.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætnings
stoffer (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Der hersker for visse stoffer, mikroorganismer eller
præparater, herefter benævnt produkter, usikkerhed om,
hvorvidt de er fodertilsætningsstoffer eller ej. Denne usik
kerhed vedrører visse produkter, der er godkendt som
fodertilsætningsstoffer, og som er optaget i både registret
over fodertilsætningsstoffer og i fortegnelsen over foder
midler, der er udarbejdet i henhold til artikel 24 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anven
delse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af
Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv
80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF,
93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens
beslutning 2004/217/EF (2), visse produkter, der hverken
er godkendt som fodertilsætningsstoffer eller optaget i
fortegnelsen over fodermidler, og visse produkter, der
er godkendt som fodertilsætningsstoffer, men kunne
optages i fortegnelsen over fodermidler i overensstem
melse med betingelserne i forordning (EF) nr. 767/2009.

For at undgå uoverensstemmelser i behandlingen af
sådanne produkter, for at gøre de nationale kompetente
kontrolmyndigheders arbejde lettere og for at mindske
byrden for de berørte parter er det for visse produkters
vedkommende nødvendigt at vedtage en forordning,
hvori det fastsættes, hvilke produkter der ikke er foder
tilsætningsstoffer.

(3)

Med henblik på en sådan fastsættelse skal alle kendeteg
nene ved de pågældende produkter tages i betragtning.

(4)

Ved en sammenligning mellem kendetegnene ved de
produkter, der er optaget i registret over fodertilsætnings

(1 )

EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(5)

På grundlag af undersøgelsen kan det konkluderes, at de
produkter, der er opført i bilaget, ikke bør betragtes som
fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesom
rådet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(6)

For så vidt angår mærkningen af de produkter, der er
godkendt som fodertilsætningsstoffer, og mærkningen af
fodermidler og foderblandinger, der indeholder de pågæl
dende produkter, bør der indrømmes en overgangs
periode for at give fodermiddelvirksomhedslederne tid
til at tilpasse sig. De pågældende produkter bør endvidere
udgå af registret over fodertilsætningsstoffer.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De stoffer, mikroorganismer og præparater (i det følgende
benævnt »produkter«), der er opført i bilaget, er ikke fodertil
sætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for
forordning (EF) nr. 1831/2003.

Artikel 2
De produkter, der er opført i del 1 i bilaget, betragtes ikke
længere som godkendte fodertilsætningsstoffer henhørende
under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

9.10.2010

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 3

De produkter, der er opført i del 1 i bilaget, og som er mærket
som fodertilsætningsstoffer og forblandinger i overensstemmelse
med forordning (EF) nr. 1831/2003, må fortsat markedsføres
indtil den 9. oktober 2013 og forblive på markedet, indtil
lagrene er opbrugt. Det samme gælder for fodermidler eller
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foderblandinger, af hvis mærkning det fremgår, at de indeholder
disse produkter som fodertilsætningsstoffer i overensstemmelse
med forordning (EF) nr. 767/2009.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
Produkter, der ikke er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF)
nr. 1831/2003
DEL 1
Produkter, der er blevet godkendt som fodertilsætningsstoffer
1.1.

Calciumcarbonat

1.2.

Natriumdihydrogenorthophosphat

1.3.

Dinatriumhydrogenorthophosphat

1.4.

Trinatriumorthophosphat

1.5.

Natriumsulfat

1.6.

Calciumtetrahydrogendiorthophosphat

1.7.

Calciumhydrogenorthophosphat

1.8.

Tetranatriumdiphosphat

1.9.

Pentanatriumtriphosphat

1.10. Dicalciumdiphosphat

1.11. Calciumsulfatdihydrat

1.12. Natriumcarbonat

1.13. Natriumhydrogencarbonat

1.14. Natrium-, kalium- og calciumsalte af spisefedtsyrer med mindst fire kulstofatomer/stearater

1.15. Mono- og diglycerider af fedtsyrer med mindst fire kulstofatomer

1.16. Mono- og diglycerider af spisefedtsyrer med mindst fire kulstofatomer forestret med følgende syrer: eddikesyre,
mælkesyre, citronsyre, vinsyre, mono- og diacetylvinsyre

1.17. Glycerol

1.18. Propan-1,2-diol

1.19. Pektiner
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DEL 2
Produkter, der ikke er blevet godkendt som fodertilsætningsstoffer
2.1.

Kaliumchlorid

2.2.

Calciumchlorid

2.3.

Calciumnatriumphosphat

2.4.

Natriummagnesiumphosphat

2.5.

Methylsulfonylmethan (MSM)

2.6.

Karamel

2.7.

Glucosamin, chitosamin (aminosukker (monosaccharid) som en bestanddel af polysacchariderne chitosan og chitin,
der er fremstillet ved f.eks. hydrolyse af krebsdyrs og andre leddyrs exoskeletter eller ved gæring af korn, f.eks. majs
eller hvede)

2.8.

Chondroitinsulfat (polysaccharid med gentaget enhed bestående af aminosukker og D-glucuronsyre, chondroitin
sulfatestere er væsentlige bestanddele i brusk, sener og knogler)

2.9.

Hyaluronsyre (glucosaminglucan (polysaccharid) med gentaget enhed bestående af aminosukker (N-acetyl-D-gluco
samin) og D-glucuronsyre, der findes i hud, ledvæske og navlestreng, fremstillet af f.eks. animalsk væv eller ved
bakteriefermentering)

2.10. Æggepulver (tørrede æg uden skal eller en blanding af tørret æggehvide og tørret æggeblomme)
2.11. Lactulose (disaccharid (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose), som er fremstillet ved isomerisering af glucose til
fruktose. Forekommer naturligt i varmebehandlet mælk og mælkeprodukter)
2.12. Plantesteroler (phytosteroler er en gruppe steroide alkoholer, der forekommer naturligt i planter i små mængder og
findes som frie steroler eller forestret med fedtsyrer)
2.13. Tagetesblomstmel (malet mel af tørrede blomster af Tagetes sp.)
2.14. Paprikamel (malet mel af tørrede frugter af Capsicum sp.)
2.15. Chlorellasuspension eller -mel (suspension af levende Chlorella sp. i vand eller tørret og malet mel af Chlorella sp.)
2.16. Algemel (tørret og malet mel af mikroalger som f.eks. Schizochytrium sp., hvis celler er inaktiveret)
2.17. Fermenteringsprodukter og -biprodukter (gærede fodermidler efter inaktivering af de forgærende mikroorganismer
og gæringsbiproduktet (tørret og malet biprodukt fra fast og flydende fermentering) efter ekstrahering af den aktive
bestanddel eller aktiviteten, inaktivering af mikroorganismen og med kun restindholdet af det/de aktive bestanddele
eller den aktivitet, der er tilbage i produktet).

L 266/9

